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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att jämföra vilken mening digital kompetens har 

mellan två parter: statlig förvaltningsmyndighet, Arbetsförmedlingen, och en 

kommersiell förvaltningsorganisation, Manpower AB. Varje part var sedd 

utifrån tre perspektiv: rekryterare/arbetsförmedlare/jobbcoacher, arbetande, 

arbetssökande. De 24 deltagarna - med 12 deltagare från varje part - har genom 

intervjuer svarat på frågor som är relaterade till begreppet ”digital”, 

”kompetens” och uttrycket ”digital kompetens.” Deras svar skapade tre 

huvudkategorier; mål, ansvar och personliga villkor i resultatet. Utifrån 

perspektivet mål framvisas vilken roll organisationerna har i relation till 

individen och vilken roll individen har i relation till organisationerna. 

Resultatet visar att utveckling är den centrala målsättningen. Utifrån 

perspektivet ansvar framvisas vad som förväntas göras för att uppnå 

målsättningarna. Utifrån perspektivet personliga villkor framvisas vad som 

krävs av individerna och vilken roll organisationen har för att skapa 

förutsättningar till att förverkliga målsättningarna. I avsnittet diskussion 

jämfördes det teoretiska materialet med resultatet som slutligen visar att digital 

kompetens uppmanar individualism framför kollektivism. 

 

Nyckelord: digital, digital kompetens, digital literacy, digital utveckling, 

digital värld, individualism, kollektivism, kompetens. 
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Inledning  
Den digitala utvecklingen är ett relativt ungt fenomen som har förändrat, 

fortfarande förändrar och kommer fortsätta att förändra världen (Ahoran & 

Eshet-Alkalai, 2006; Bawden, 2008; Brandt, 2001; Buckingham, 2008; Halford, 

Pope och Weal, 2013; Hedman & Lundh, 2009; Martin, 2006; Sturges & 

Gastinger, 2010; Säljö, 2009). Digitaliseringens konsekvenser är bland annat att 

den har satt fart på faktorer som exempelvis effektivitet, produktivitet, 

kreativitet och innovation (Ketteni, Mamuneas och Thanasis 2011; Lopez-

Cabrales, Real & Valle, 2011; Prabhakat, Litecky & Arnett, 2005; Zureik & 

Mowshowits, 2005). I samband med detta har frågan om kompetensutveckling 

uppmärksammats inom flera discipliners ramar, bland annat inom 

pedagogiken, då den digitala utveckling både skapar möjligheter för 

kompetensutvecklingen men också ställer den inför utmaningar (Eshete, 

Mattioli, Villafiorita & Weldemariam, 2010). Digital kompetens är ett uttryck 

som först bekräftades av EU-kommissionen år 2005 (Prop. 2006/962:EC). 

Uttrycket behandlar frågor som vilka kunskaper, färdigheter, förmågor och 

attityder det behövs i en digitaliserad värld (Hylén, 2010). Framförallt har 

individens roll i relation till omgivningen och omgivningens roll i relation till 

individen förändrats, vilket har lett till ett ökat forskningsintresse. Utifrån ett 

pedagogiskt forskningsperspektiv undersöks vilka lärandeprocesser som 

situationellt är effektivast, hur de stödjs och främjas samt vilka konsekvenser 

de medför. Framför allt har tidigare forskning riktats in på skolverksamheter 

där studierna har fokuserat på liknande uttryck som digital kompetens som 

exempelvis engelska uttrycken ”information literacy” och ”communication 

literacy”(Bawden, 2008; Buckingham, 2008; Säljö 2012). De studier som har 

gjorts specifikt om uttrycket digital kompetens bekräftar uttrycket som ett 

samlingsbegrepp för mångfaldiga och snarlika kompetenser (Säljö, 2012). 

Uttrycket är alltså multidimensionellt. Dock är ämnet färskt och nuförtiden ett 

aktuellt forskningsintresse. Det innebär att det krävs mer kunskap om 

ämnesområdet för att i jämbredd med samhällsutvecklingen – den digitala 

utvecklingen - kunna utveckla pedagogiken både som verksamhet men också 

som vetenskap. 

   Denna studie undersöker därför vilken mening digital kompetens har och 

jämför två parter: en statlig förvaltningsmyndighet, Arbetsförmedlingen och 

en kommersiell förvaltningsorganisation, Manpower AB. 

 

Disposition 

Upplägget för studien börjar med en inledning som översiktligt beskriver det 

valda ämnet. Följt av detta förklaras användningen av de centrala begreppen i 

studien. Därefter redovisar bakgrundsmaterialet information och tidigare 

forskning om ämnesområdet. 

   Fortsättningsvis motiveras det valda pedagogiska problemet och syftet med 

studien. Därnäst redovisar metod-avsnittet vilken ståndpunkt studien erhåller 
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och vilket tillvägagångssätt som är valda till studien. De metodiska 

förfarandena förklaras under ansats, perspektiv, urval, datainsamlingsmetod, 

instrument, procedur, etiskt ställningstagande samt metoddiskussion. Följt av 

det redovisas resultatet. Detta avsnitt innehåller analys, tolkning och förståelse 

av studiens deltagares svar från de två parterna: statlig förvaltningsmyndighet 

och kommersiell förvaltningsorganisationen. Analysen, tolkningen och 

förståelsen skapade tre huvudkategorier: mål, ansvar och personliga villkor. 

Därefter diskuteras och jämförs resultatet med de teoretiska perspektiven följt 

av en slutsats. Upplägget avslutas med förslag om framtida studier, en 

referensförteckning och en bilaga. 

 

Definitioner 

I detta avsnitt förklaras vilket förhållningssätt studien har till de ofta 

förekommande och centrala begreppen i studien. 
 

Digital kompetens: Denna studie utgår från bland annat EU-kommissionens 

definition av digital kompetens. Den lyder:  

 
   Digital Competence is the set of knowledge, skills, attitudes (thus including abilities, 

strategies, values and awareness) that are required when using ICT and digital media to 

perform tasks; solve problems; communicate; manage information; collaborate; create and share 

content; and build knowledge effectively, efficiently, appropriately, critically, creatively, 

autonomously, flexibly, ethically, reflectively for work, leisure, participation, learning, 

socialising, consuming, and empowerment. (Ferrari, 2012, s. 3) 

 

   Samtidigt är det viktigt att upplysa om uttryckets flexibla karaktär och att det 

med stor hänsyn bör tas att uttrycket är multidimensionellt, komplext och inte 

självständig utan förknippas med andra egenskaper i olika kompetenser 

(Bawden, 2008). 

 

Digital: Denna studie ansluter sig till Eshet-Alkalais (2004), Bawden (2008) och 

Säljö (2012) beskrivningar om att digital kan betraktas som ett samlingsuttryck 

för information, kommunikation, media, informationsteknologi (IT), IKT, 

virtuell, infrastrukturell, mobilt, elektroniskt, data/dator, nätverk och 

teknologi. Begreppet reflekterar dessutom samtidens era. 

Digitala verktyg: Denna studie ansluter sig till Eshet-Alkalais (2004), Bawden 

(2008) och Säljö (2012) beskrivningar om att digitala verktyg är fysiska och 

praktiska föremål som möjliggör användning och hantering av information 

och kommunikation som är digitala (se föregående definition om digital). 

Kompetens: Denna studie ansluter sig till Rektorsakademins illustration 

(Hylén, 2010, s.9) om digitala kompetenser. I illustrationen innefattar 

begreppet kompetens fyra innebörder; kunskap som innebär fakta och 

metoder, färdighet som innebär kunskap som är möjliga att utföra praktiskt, 

attityd som handlar om inställning och vilja samt förmåga som formas utifrån 

erfarenhet, förståelse och omdöme. 

   Dessa fyra innebörder gemensamt bildar begreppet kompetens. 
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Statlig förvaltningsmyndighet: Denna studie ansluter sig till den lexikala 

definitionen av statlig förvaltningsmyndighet som är en  

    

   ”[…] självständig organisatorisk enhet inom den statliga eller kommunala 

förvaltningen” (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

Kommersiell förvaltningsorganisation: Denna studie ansluter sig i detta fall 

till en explikativ definition som beskriver kommersiell 

förvaltningsorganisation som en affärsinriktad organisation inom privat 

förvaltning. 

 

Problemformulering 

Eftersom den digitala utvecklingen relativt är en ny era som inträtt innebär det 

nya möjligheter och utmaningar för kompetensutveckling. Framför allt blir det 

ett pedagogiskt problem när kunskap saknas till hur kompetens ska utvecklas 

när den ställs inför nya möjligheter och utmaningar som den digitala 

utvecklingen medför (Ala-Mutka, Pine & Redecker, 2008; Eshete et al., 2010). 

Är ämnesområdet på detta vis oprövad och obekant försvårar det möjligheten 

till åtgärder och fortsatt utveckling inom pedagogiken – både som verksamhet 

och som vetenskap.  

    Sedan EU-kommissionens bekräftelse år 2005 (Prop 2006/962:EC) av 

uttrycket digital kompetens har ett fåtal forskningar utförts om ämnet. De 

forskningar som har gjorts har förklarat digital kompetens som ett 

samlingsuttryck för snarlika, synonyma innebörder och varianter (Säljö, 2012). 

Exempel på dessa är det engelska uttrycket ”digital literacy”. ”Literacy” på 

engelska tolkas vara skriv- och läskunnighet på svenska. Begreppet ”literacy” 

används flitigt i kombination med snarlika, synonyma innebörder och 

varianter av ”digital”. Exempel på dessa är ”computer literacy” eller 

”information literacy”. Även på svenska används det snarlika, synonyma 

innebörder och varianter till digital kompetens. Exempel på dessa är 

”informationskompetens” eller ”datakompetens” (Bawden, 2008; Buckingham, 

2008; Säljö, 2012). 

   Eftersom digital kompetens har förklarats vara ett samlingsuttryck för 

snarlika, synonyma innebörder och varianter som faller under uttrycket är 

innebörderna och varianterna mångfaldiga. Då det samtidigt är ett relativt nytt 

fenomen, ett fåtal forskningar specifikt har utförts om uttrycket och att 

begreppets multidimensionella karaktär saknar struktur i definitionen, saknas 

det bland annat kunskap om vilken mening den har inom många 

ämnesområden och discipliner. Det är alltså ett aktuellt fenomen att forska om 

och av den anledningen är digital kompetens huvudämnet i denna studie.  

   Denna studie handlar om vilken mening digital kompetens har mellan en 

statlig förvaltningsmyndighet och en kommersiell förvaltningsorganisation. 
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Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs det teoretiska materialet – litteraturen och den tidigare 

forskningen - som är relaterat till syftet med denna studie. 

Bakgrundsmaterialet beskriver det valda ämnesområdet och används som stöd 

i diskussion-avsnittet. För att förtydliga de områden som är relevanta för 

studien har bakgrundsmaterialet delats upp i fyra delar: Digital kompetens – 

uttryckets historia, Digital kompetens – definitioner, Digital kompetens – roll och 

Tidigare forskning. 

Digital kompetens – uttryckets historia 

 

   Digital kompetens är ett relativt ungt uttryck som har formats i takt med den 

digitala samhällsutvecklingen. Det är ett svenskt uttryck och återger det 

engelska uttrycket ”digital literacy”. Begreppet ”literacy” på engelska betyder 

förmågan att kunna skriva, läsa och hantera information i olika sammanhang 

(Säljö, 2009, 2012). ”Literacy” är ett begrepp som används i relation till många 

områden. Utifrån ett lingvistiskt perspektiv beter ”literacy” sig som en slutled 

av en sammanfogning med ytterligare begrepp. Exempel på detta märks i 

uttrycket ”digital literacy”:s ursprung. Uttrycket kommer ursprungligen från 

uttrycken ”computer literacy” och ”information literacy” (Bawden, 2008; 

Buckingham, 2008; Säljö, 2012). 

   ”Computer literacy” avser kunskaper och förmågor i att använda och 

hantera datorer. Det innehåller en rad olika färdigheter som sträcker sig från 

grundläggande användning och hantering till avancerad användning och 

hantering. Användningen och hanteringen beskrivs bete sig som funktionell 

och operativ. Förutsättningen att kunna utföra den funktionella och den 

operativa användningen och hanteringen ligger i första hand i att känna till 

terminologin som finns i samband med den funktionella och operativa 

användningen och hanteringen. 

   I nivån av grundläggande användning och hantering av datorer inkluderas 

färdigheter som att kunna sätta på en dator. Vidare innebär grundläggande 

användning och hantering att kunna använda mus som navigering på 

datorskärmen och att kunna använda tangentbordet. Fortsättningsvis innebär 

grundläggande användning och hantering att kunna stänga av datorn på ett 

korrekt sätt. 

   I mellannivån av användning och hantering av datorer inkluderas 

färdigheter som att kunna använda, hantera och installera 

ordbehandlingsprogram, e-post, internet och mjukvaruprogram. Vidare 

innebär mellannivån av användning och hantering av datorer också att kunna 

navigera, använda och hantera en dators filsystem. 

   I nivån av avancerad användning och hantering av datorer inkluderas 

färdigheter som att kunna konfigurera ett program, hantera och lösa 

mjukvarukonflikter samt att kunna hantera och reparera datorhårdvara. 

Ytterligare färdigheter är att kunna använda datorn som verktyg för 
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informationssökning och att förstå, förebygga och hantera problem med 

datorsäkerhet (Bawden, 2008; Brandt, 2001; Buckingham, 2008; Prabhakat et 

al., 2005). 

   ”Information literacy” avser kunskaper och förmågor i att använda och 

hantera information. Främst så berör det färdigheter i att använda och hantera 

information i datoriserad form. Även inom detta område sträcker sig 

färdigheterna från grundläggande användning och hantering till avancerad 

användning och hantering (Säljö, 2009). Skillnaden mellan grundläggande och 

avancerad användning och hantering av information beror på vilken typ av 

information det är och hur den framställer sig att vara. Information kan lika 

mycket vara en sammanställning av terminologi och/eller visualiseringar som 

en serie av operativa företeelser (Prabhakat et al., 2005). Det betyder att 

svårighetsgraden i användningen och hanteringen är beroende av 

informationens framförhållning. Oavsett vilken svårighetsgrad det gäller är 

färdigheterna metodiska. Det innebär att kunna förstå behovet av information 

och kunna identifiera information. I samband med detta innebär det också att 

kunna tolka, förstå, analysera och organisera information. Samtidigt är det 

viktigt att kunna lokalisera möjliga informationskällor och att kunna förstå, 

forma och använda strategier för informationssökning. På det viset ska man 

också kunna kritiskt utvärder och använda information efter relevans. (Ala-

Mutka et al., 2008; Bawden, 2008; Buckingham 2008; Eshet-Alkalai, 2004; 

Ferrari, 2012; Hylén, 2010; Säljö, 2009). 

   I samband med den digitala utvecklingen formades varianter av uttrycken 

”computer literacy” och ”information literacy”. Exempel på dessa är 

”communication literacy”, ”media literacy”, ”network literacy”, ”IT literacy”, 

”technology literacy” (Säljö, 2012). 

   Uttrycket ”digital literacy” förklaras existera bland dessa uttryck men intar 

en annorlunda roll. Uttrycket är ett bredare koncept och saknar inriktning på 

en specifik teknik eller form. Den används som mer generell och saknar därför 

en stark struktur (Bawden, 2008). 

   Den huvudsakliga karaktären av uttrycket ”digital literacy” är att den har en 

roll som ett samlingsuttryck för uttrycken ”computer literacy”, ”information 

literacy” och dess utvecklade varianter, som exempelvis ”communication 

literacy”, ”media literacy”, ”network literacy”, ”IT literacy”, ”technology 

literacy”. Den beter sig som en helhet där samtliga uttryck beter sig som 

subordinerade kategorier med specifika inriktningar (Bawden, 2008; 

Buckingham 2008; Gastinger & Sturges, 2010; Säljö, 2012).  

   Att uttrycken är dialektiska till varandra innebär att de innefattar en eller 

flera karaktärer som stämmer överens med en eller flera karaktärer av 

varandra. Ett exempel är att vara ”information literate” som också innebär att 

man mer eller mindre är ”technology literate”. (Brandt, 2001). Oavsett i vilken 

omfattning egenskaper är besläktade med varandra faller de mer eller mindre 

under uttrycket ”digital literacy” (Bawden, 2008; Gastinger & Sturges, 2010; 

Säljö, 2012). 

   Ansträngningar av forskare till att definiera innebörden av uttrycket ”digital 

literacy” är mångfaldiga. Enligt Bawden (2008) innefattar de genomgående 

konceptuella principer som begreppen ”literacy” och ”computer/information 
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literacy.” Samtidigt krävs det bakgrundskunskaper som involverar världens 

information och olika typer av informationsresurser. De centrala förmågorna 

och färdigheterna innebär att kunna läsa och förstå digitala och icke-digitala 

former, skapa och kommunicera med digital information, utvärdera 

information och att kunna hantera och ordna kunskap. I samband med detta 

involveras ”information literacy” och ”media literacy”. Fortsättningsvis 

beskrivs attityder som självständigt lärande där ”moral literacy” och ”social 

literacy” spelar en viktig roll. 

   Oavsett vilket begrepp som används i relation med begreppet ”literacy” 

finns det en kärna i begreppet som berör tänkandet och relationen till den 

sociala världen med mänskliga aktiviteter. Begreppet ”literacy” används 

synonymt för begreppet kunskap, lärande och kompetens (Säljö, 2012), vilket 

bekräftade en variant av ”digital literacy” – nämligen ”digital competence”.  

Digital kompetens – Definitioner 

Digital kompetens har under de senaste åren i olika sammanhang varit ett 

centralt ämne av ett ökat intresse. I samband med detta har offentliga och 

internationella institutioner publicerat dokument där de betonar betydelsen av 

digital kompetens. Denna betydelse refererar till ett livslångt lärande och 

delaktighet i det samtida digitala samhället.  

”Digital Competence” eller, digital kompetens på svenska, bekräftades först av 

EU-kommissionen (Säljö, 2012). Den allra första definitionen av digital 

kompetens EU-kommissionen utvecklade var år 2006. Den lyder följande:  

 
   Digital competence involves the confident and critical use of Information Society Technology 

(IST) for work, leisure and communication. It is underpinned by basic skills in ICT: the use of 

computers to retrieve, assess, store, produce, present and exchange information, and to 

communicate and participate in collaborative networks via the Internet (Prop 2006/962:EC, s. 

15). 

 

   Fortsättningsvis redogörs grundläggande kunskaper, färdigheter, förmågor 

och attityder i samband med digital kompetens. 

 
   Digital competence requires a sound understanding and knowledge of the nature, role and 

opportunities of IST in everyday contexts: in personal and social life as well as at work. This 

includes main computer applications such as word processing, spreadsheets, databases, 

information storage and management, and an understanding of the opportunities and potential 

risks of the Internet and communication via electronic media (e-mail, network tools) for work, 

leisure, information sharing and collaborative networking, learning and research. Individuals 

should also understand how IST can support creativity and innovation, and be aware of issues 

around the validity and reliability of information available and of the legal and ethical 

principles involved in the interactive use of IST. 

   Skills needed include the ability to search, collect and process information and use it in a 

critical and systematic way, assessing relevance and distinguishing the real from the virtual 

while recognising the links. Individuals should have skills to use tools to produce, present and 

understand complex information and the ability to access, search and use internet-based 

services. Individuals should also be able use IST to support critical thinking, creativity, and 

innovation. 
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   Use of IST requires a critical and reflective attitude towards available information and a 

responsible use of the interactive media. An interest in engaging in communities and networks 

for cultural, social and/or professional purposes also supports this competence (Prop 

2006/962:EC, s. 15). 

 

   I Sverige utvecklades Digital Agenda år 2011 som en samordnad början för 

den process som innefattar riktlinjer för att uppfylla nationella och 

framgångsrika mål (Näringsdepartementet, 2011). Det är en återgivning av 

Sveriges roll i internationella sammanhang och följer EU-kommissionens 

fastställda beskrivning av digital kompetens. År 2012 utvecklades definitionen 

ytterligare:  

 
   Digital Competence is the set of knowledge, skills, attitudes (thus including abilities, 

strategies, values and awareness) that are required when using ICT and digital media to 

perform tasks; solve problems; communicate; manage information; collaborate; create and share 

content; and build knowledge effectively, efficiently, appropriately, critically, creatively, 

autonomously, flexibly, ethically, reflectively for work, leisure, participation, learning, 

socialising, consuming, and empowerment. (Ferrari, 2012, s. 3). 

 

   Även rektorsakademin har i sitt projekt Framtidskompetenser med 

internationella deltagare från bland annat Världsbanken, OECD och Unesco 

redovisat en kompetenssammanställning där digitala kompetenser illustreras 

enligt nedan: 

 
TABELL 1 Kompetenssammanställning – Digitala kompetenser 
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Not. Från Framtidskompetenser – Kompetenssammanställning (s. 9), av J. Hylén, 2011, 

Rektorsakademin. 
 

   Det som gemensamt belyser digital kompetens handlar om två sorters 

beteenden – ett kognitivt beteende i relation till information och ett socialt 

beteende i relation till kommunikation.  

   Det kognitiva beteendet berör kunskaper och färdigheter i samband med att 

använda och hantera information i datoriserad form. Användningen och 

hanteringen av informationen utvecklas och utförs med praktiska och fysiska 

föremål - digitala verktyg (Hanushek, 2012; Ketteni et al., 2011). 

Förutsättningen för att kunna använda och hantera informationen är att kunna 

identifiera, analysera, lokalisera, hantera, integrera, värdera, och syntetisera 

digitala resurser. Digitala resurser kan utmärka sig att vara information som 

den är eller information i operativa företeelser (Bawden, 2008; Buckingham, 

2008; Martin, 2006; Säljö, 2012). 

   Samtidigt är det sociala beteendet en förutsättning för att kunna använda och 

hantera information i kommunikation. Det handlar om kognitiva och 

pedagogiska aspekter. I detta fall är inte enbart förmågorna och attityderna 

centrala utan även de metodiska processerna som ska stödja, forma och 

uppfylla lärandet och utvecklingen (Martin, 2006). 

   Främst beskrivs digital kompetens som ett samlingsuttryck för flera 

kompetenser. Exempel på dessa är bland annat ”information literacy” som 

innebär kompetens att aktivt finna, använda och hantera information. 

Handlingen reflekterar alltså att individen befinner sig i ett dragläge där 

individen aktivt tar kunskaper. I jämförelse med detta innebär ”media 

literacy” kunskaper och färdigheter i att hantera information där information 

föser på individen. Ytterligare en kompetens är ”moral/social literacy” som 

handlar om förståelse av vad som är ett förnuftigt beteende i den digitala 

miljön och kan beröra frågor om individens integritet och säkerhet. Utifrån 

detta perspektiv innebär digital kompetens att den är multidimensionell. Det 

betyder att den agerar som en integration av förmågor och färdigheter av 

kognitiv, relationell och social natur. Det gör uttrycket inte självständigt utan 

förknippas med andra egenskaper i olika kompetenser. Digital kompetens är 

alltså komplext och odefinierbart vilket innebär att den tillämpas och anpassas 

efter rådande situation.  Slutligen, innebörden av digital kompetens är känslig 

i ett sociokulturellt sammanhang och kan ändras över tiden (Bawden, 2008). 

Digital kompetens – Roll 

Utifrån ett samhällsperspektiv har begreppen ”informationssamhälle” och 

”kunskapssamhälle” utvecklats i samband med den digitala utvecklingen. 

Begreppet ”informationssamhälle” antar utvecklingen av teknik som 

kärnfrågan, medan begreppet ”kunskapssamhälle” fokuseras på att främja 

möjligheter för individer, organisationer och samhällen genom lärande, 

kunskapsskapande och kreativitet. 

    ”Informationssamhälle” fokuserar på marknadsekonomin, den globala 

konkurrensen, rörlighet för kapital och flexibilitet och ekonomiska 

verksamheter, medan ”kunskapssamhället” fokuserar på relationerna i den 
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tekniska utvecklingen utifrån individuella och organisatoriska perspektiv; 

kunskapsproduktion samt strategier och processer för att uppfylla den. Utifrån 

ett trivialt perspektiv anses ”informationssamhälle” innebära starkare 

betydelser och mer ansvar där ”kunskapssamhället” förutsätter 

”informationssamhällets” existens (Inkinen & Jauhiainen, 2007). 

    Att utveckla ett informationssamhälle och ett kommunikationssamhälle är 

en målsättning och en närvarande process. Digitala verktyg är den praktiska 

funktionen som ska bidra till utveckling (Prabhakat et al., 2005). Med hjälp av 

digitala verktyg ska det i första hand underlätta möjligheten för individer och 

organisationer att integreras med varandra (Lopez-Cabrales et al., 2011). Det 

ska förstärka konkurrensmarknadens roll med resultat som ska bidra till 

utvecklingen. Långsiktigt ska det förstärka nationers och kontinenters 

innovation, effektivitet och produktivitet (Hanushek, 2012; Ketteni et al., 2011). 

Dessa möjligheter som den digitala utvecklingen ger är bland annat lika 

förutsättningar för samtliga. Den försvagar gruppskillnader i samhället och 

förstärker gemenskapen. När deltagandet blir större förstärks ett naturligt 

beteende som leder till integration. Ytterligare en möjlighet är att framgång 

ökar. Knappa resurser får större möjlighet att uppnå sina potentialer till fullo. 

Fortsättningsvis underlättas den offentliga förvaltningens arbete. En möjlig 

konsekvens av integration innebär också att olika discipliner blir likvärdiga 

där ingen dominerar den andra. 

   De utmaningar digitaliseringen står inför är att det saknas enhetligt recept 

eller en vägkarta för utvecklingen. På det viset leder det till svårigheter med 

kompatibilitetet med rättsliga och sociala normer. Dessutom kan det bli brist 

på fruktsamhet av professionalitet mellan nationer och kontinenter. Även 

individer kan uppleva digitalt lärande som snarare än barriär än en möjlighet 

(Eshete et al., 2010). 

   För att förebygga utmaningarna digitaliseringen står inför uppmanar EU-

kommissionen tre tillvägagångssätt (Ala-Mutka et al., 2008). Ett av de tre 

tillvägagångssätten handlar om att möjliggöra pedagogisk innovation. För att 

möjliggöra pedagogisk innovation med digital kompetens krävs det 

utbildningar som involverar användning och hantering av digitala verktyg. På 

det viset utvecklas det kreativa tankesättet som främjar lärandeprocesser, 

upptäckter och experimentalt lärande, förmågan att lösa problem etcetera. 

Ytterligare ett tillvägagångssätt är att inbädda digital kompetens i 

organisatoriska strategier. Genom att uppmärksamma betydelsen av digital 

kompetens och försörja människor med för ett livslångt lärande förebygger det 

utmaningarna digitaliseringen står inför. Fortsättningsvis gäller också att 

bekräfta teknologiska innovationer och dra nytta av dem. Det innebär att 

kontinuerligt uppdatera om digitala färdighetsstrategier skapas det en 

kunskapsspridning som ska förstärka digital kompetens. 

 

    EU:s huvudmeddelande i samma rapport lyder: 

 
   Lifelong learning strategies need to answer to the growing need for advanced digital 

competence for all jobs and for all learners. Learning digital skills not only needs to be addressed 

as a separate subject but also embedded within teaching in all subjects. Building digital 
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competence by embedding and learning ICT should start as early as possible, i.e. in primary 

education, by learning to use digital tools critically, confidently and creatively, with attention 

paid to security, safety, and privacy. Teachers need to be equipped with the digital competence 

themselves, in order to support this process (Ala-Mutka et al., 2008, s. 5). 

 

   Tanken med att definiera innebörden av uttrycket ”digital kompetens” 

konstateras är att sprida kunskap om uttrycket för att uppfylla nationella och 

internationella mål (Ferrari, 2012). Syftet med att sprida kunskap om 

innebörden av uttrycket ”digital kompetens” ska tillhandage förslag om hur 

organisationer och individer ska förhålla sig till att uppfylla dessa mål (Eshete 

et al., 2010). Målet är inte att forma individer och organisationer utan 

tillhandage individen och organisationer utrustning för överlevnad i samhället 

(Papacharissi, 2007). Det innebär att definiera innebörden av uttrycket ”digital 

kompetens” förklarar principer som är önskvärda tillvägagångssätt för att 

uppfylla målen (Eshete et al., 2010). 

   Alltså, principerna som statliga myndigheter formar förklaras vara förslag 

om vilka tillvägagångssätt organisationer och individer bör genomföra och 

vilket förhållningssätt organisationer och individer bör ha. Bradley (2007) 

motsäger argumentet och menar att principer som förklaras är mer kravställda 

än önskvärda. Då organisationer och individer för närvarande och 

kontinuerligt befinner sig i den digitala utvecklingen ställs de inför krav för att 

överleva i samhället. Principerna som förklaras måste mer eller mindre alltså 

uppfyllas för överlevnad i samhället. Det förhållningssätt som organisationer 

bör upprätthålla i samband med den digitala utvecklingen är bland annat att 

genom omdelegering av ansvar inom organisationen förstärka kommunikation 

som direkt mellan olika nivåer inom organisationen. Organisationen bör 

välkomna konstanta förändringar av strukturer och roller, låta hinder mellan 

idé och verkställande försvinna samt ha en öppenhet för den yttre världen. 

Organisationen bör stå i jämbredd med en multidimensionell virtuell kultur. 

   För att uppfylla dessa kriterier för en önskvärd organisation förklaras det 

även specifika krav på individen. Dessa krav är formade med orsaken av att 

individens beteende i första hand förutsätter organisationers utveckling. Det 

skiljer sig mellan vilka praktiska egenskaper och vilka personliga egenskaper 

individen bör ha (Bradley, 2007). 

   De praktiska egenskaperna åsyftar på praktiska verktyg som bör hanteras på 

ett praktiskt sätt. Ett praktiskt verktyg kan i detta fall beröra allt från hantering 

av verktygen av den enkla användaren till hantering av verktygen av den 

avancerade användaren. I det som betraktas avancerat tolkas tekniker och 

stukturer relaterade till begrepp som infrastruktur, innovation, nätverk och 

mobilt, medan i det som betraktas enkelt tolkas som att kunna sätta på och av 

en dator på ett säkert sätt och att kunna förstå hanteringen av en datormus 

(Casacuberta, 2007). 

   De personliga egenskaperna som förklaras berör individens roll. Individen är 

en del av en konkurrenskraftig världsmarknad och är därför individualistisk. 

Individen bör själv marknadsföra sig själv och hantera sin 

kompetensutveckling. Samtidigt förväntas individen kunna inta vilken 
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position som helst, oavsett omfattning av arbetsuppgifter och förväntas vara 

kreativ för lite kompensation (Casacuberta, 2007; Bradley, 2007). 

   Tankesättet kan förknippas med relationen mellan socialt och kulturellt 

kapital och digitaliseringen. Organisationer och individer befinner sig i ett 

konkurrenskraftigt samhälle som ger möjlighet till olika identiteter. Identiteter 

är också strukturellt hierarkiska i form av positioner. En faktor som speglar 

positioner är yrkesprofession och graden av professionalism. Ju mer individen 

uppfyller samhällets sociala och kulturella krav desto mer socialt kapital har 

han eller hon. I relation till digitaliseringen betraktas det sociala kapitalet vilka 

praktiska verktyg man har (där bland annat digitala verktyg förklaras som en 

del av dem), hur man förstår de och hanterar de. (Buckingham, 2008; 

Hanushek, 2012; Ketteni et al., 2011; Lopez-Cabrales et al., 2011). 

   De mångfaldiga kompetenserna instruerar individen som riktlinjer för hur 

individen bör förhålla sig till situationer och hur individen bör hantera 

situationer. Syftet med digital kompetens är därmed att vägleda individen att 

kunna avgöra vad som är nödvändigt och behövligt för sin situation (Bawden, 

2008). 

 

Tidigare forskning 

Den digitala utvecklingens inflytande på pedagogiken – både som verksamhet 

och som vetenskap - har blivit och är fortfarande ett forskningsintresse. 

Begrepp och begreppsinnehåll har varit intressanta att använda i studier och 

de har betett sig mer som utgångspunkter för att jämföra de med företeelser 

som sker i praktiken (Ejvegård, 2009; Wallén, 1993/1996). Dock finns det fåtal 

som studier som utgår från uttrycket ”digital kompetens”. Framför allt 

fokuserar studierna på individens roll till den digitala omgivningen och den 

digitala omgivningens roll till individen.  

   I relation till den digitala utvecklingen befinner sig individen i ett 

digitaliserat samhälle. Benämningen på detta samhälle är ”Digital Society” där 

individen agerar som en digital medborgare – ”Digital Citizen”. Kännetecken 

på det digitala samhället reflekteras i de förändringar som har skett, är 

pågående och fortsätter kontinuerligt att utvecklas. Exempel på dessa 

förändringar är rollen som konsument, producent, lärandeprocesser, hur man 

skaffar, kommunicerar och formar information, hälsorelaterade faktorer, 

ekonomiska faktorer etcetera. Dessa exempel är ingen komplett lista utan 

centrala exempel på förändringar som har skett i samband med den digitala 

utvecklingen. Listan är mer omfattande när förändringarna betraktas utifrån 

internationellt-, nationellt, samhälls-, organisations-, grupp-, och 

individrelaterade perspektiv menar Mowshowits och Murray (2005). 

   Utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv diskuteras 

digitaliseringens roll i ett demokratiskt samhälle. Digitaliseringen möjliggör fri 

tillgång till all information som finns genom digitala verktyg (Varian, 2005). 

Som följd av detta finns det fördelaktiga konsekvenser. Exempel på dessa 

konsekvenser är hur digitaliseringen har underlättat tillgången till offentliga 

dokument för den digitala medborgaren. Samtidigt har digitaliseringen 

underlättat tillgången för den digitala medborgaren att kontakta och söka 
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information om offentliga myndigheter. Dessutom får den digitala 

medborgaren möjlighet att ha en aktiv roll i offentliga frågor och möjlighet till 

en aktiv roll trots oavsett geografisk distans. 

   Dock innebär fri tillgång även konsekventa nackdelar. Fritt nätverk innebär 

dessutom fritt språk, vilket ökar risken för att kränka individen genom 

exempelvis diskriminering. Dessutom finns det en risk att kränka individens 

integritet och privata sfär genom datorintrång (Noam, 2005; Varian, 2005) 

   Förslagsvis menar Noam (2005) att det finns två tillvägagångssätt för att 

förebygga detta: (1) inrätta copyright-register och (2) skapa en juridisk 

säkerhetshamn för anonyma verk. 

   I relation till detta menar sociologerna Halford, Pope och Weal (2013) att det 

är först när riskerna har skett man har funnit lösningar på problemet och 

åtgärder i förebyggande syfte. ”What happens is shaped by who […]” (s. 186). 

Framför allt är det ett kännetecken från de sociala strukturer som har 

förändrats i takt med den digitala utvecklingen. Halford et al. (2013) menar att 

den fria tillgången till information på datorn leder till möjligheten att ta del av 

och sprida ontologier och epistemologier. Det skapar en global rationalisering 

som möjliggör att de kan omformas och återtolkas. Det kan leda till en positiv 

effekt för den globala rationaliseringen, men spridningen och anskaffningen av 

ontologier och epistemologier garanterar inte att de är snedvridna i jämförelse 

med de etiska och moraliska normer som finns. Effektivast spridning och 

anskaffning av information sker genom kommunikation i sociala nätverk. 

Frågor och problem kring social jämställdhet i sociala interaktioner blir 

essentiella att uppmärksamma om och bearbeta menar Hanushek (2012). 

Framför allt möjliggör ett fritt digitalt nätverk – där kommunikationer sker och 

information kan bete sig som en spridning - till en konkurrenskraftig marknad. 

Den digitala medborgaren – ”the digital citizen” – är en del av inflytandet som 

den konkurrenskraftiga marknaden medför. Den uppmanar individen att 

agera som en enstöring för att uppnå mänskligt kapital med högt värde 

(Hanushek, 2012; Ketteni et al., 2011; Lopez-Cabrales et al., 2011). Tecken på 

detta bevisas i syftet till att konstruera digitala verktyg som individuellt 

anpassade. De digitala verktyg ska tillhandahålla innehåll och tjänster som är 

anpassade till individer utifrån deras kunskaper och preferenser. På det viset 

förstärks det individuella beteendet i en digital värld menar Adomavicius och 

Tuzhilin (2005). Även menar att informationsteknologi bidrar till ett behov av 

att effektivisera nationella kapital i en global värld. Lösningen på det är inte 

utöka digitala resurser kvantitativt eftersom utökningen inte garanterar kvalité 

på lärandet på ett effektivt sätt. Istället menar Hanushek (2012) att 

förutsättningarna ligger i människans kognitiva och sociala aspekter att 

utveckla kunskaper, färdigheter, förmågor och attityder. Det innebär att 

individens kognitivitet förstärks i sociala sammahang. Framförallt menar Säljö 

(2012) att kognitiva aktiviteter - som att tänka, läsa, perception, lösa problem 

etcetera - förstärks genom teknologins möjlighet till att skapa personlig 

meningsfullhet. Skolverksamheter har därför en mindre betydelsefull roll och 

organisationer handplockar professionella individer med tillräckligt högt 

kapital som passar deras kultur (Hanushek, 2012). Dessutom bestämmer olika 

grupper inom organisationen vilka individer som får ytterligare möjlighet att 
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utveckla sina kunskaper, färdigheter, förmågor och attityder menar Lopez-

Cabrales et al. (2011). I en studie av Goncalo och Staw (2006) undersöktes 

förhållandet mellan individualism och kollektivism i relation till 

gruppkreativitet utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Studien resulterade 

med bland annat följande argument: ” […] it could have been argued that 

collectivistic conditions would most likely show positive effects on creativity. 

Of course, the opposite pattern was found by our analyses.” (Goncalo och 

Staw, 2006, s. 107).  

   Kollektivism innebär att en grupp har en specifik kultur och en 

gruppharmoni där man prioriterar kollektiva mål före individuella mål. I 

dessa sammanhang avlägsnar individen sina personliga intressen och behov 

med hängivenhet för den grupp han eller hon tillhör. Tvärtom innebär 

begreppet individualism att individen prioriterar sina intressen, behov och 

personliga mål före gruppens mål och avlägsnar sig själv från kollektiva 

sammanhang med hängivenhet till sig själv (Goncalo och Staw, 2006). 

   Holmes (2004) förklarar att utbildning och erfarenheter motsvarar de 

kunskaper, färdigheter, förmågor och attityder man har. Som exempel menar 

han att individuella skillnader tydligt syns i vilken grad av användning och 

hantering man har i relation till digitala verktyg. Han beskriver skillnaden 

mellan att vara den enkla användaren och att vara den avancerade användaren 

framvisar vilken grad av rationalitet man har. Ju mer avancerad användaren är 

desto mer rationell betraktas han eller hon att vara. Detta beror på att den 

digitaliserade utvecklingen ställer krav på professionalism i relation till 

datoriserade verktyg både gentemot organisationer och gentemot individer. 

Det krävs mer utbildning och utvecklingen av denna form av professionalism 

för att kunna skapa en grund, alltså en infrastruktur. Infrastruktur förutsätter 

enkel användning till individer. Ju mer utbildning och erfarenhet man har, 

desto mer rationell är man (Holmes, 2004). I relation till den digitala eran som 

är närvarande innebär det att individen skapar sina egna förutsättningar, sin 

egen roll och sitt eget förhållningssätt för sig själv och gentemot sina 

omgivningar (Prabhakat et al., 2005). Även Säljö (2012) menar att förändring i 

första hand inleds av den enskilde individen och att möjligheten till att 

implementera ett önskat resultat styrs av den enskilde individen.  
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Syfte 
Denna studies syfte är att jämföra vilken mening digital kompetens har mellan 

en statlig förvaltningsmyndighet och en kommersiell förvaltningsorganisation. 
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Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur materialet är insamlat för studien och hur 

materialet är analyserat och tolkat. 

 
Litteraturgranskning/Analysstrategier 

Det användes en särskild metod för att finna information om det valda ämnet 

”digital kompetens”. Metoden användes för att underlätta litteratursökningen, 

specificera den och avgränsa den. Metoden gick ut på att i första hand bryta 

ned uttrycket till dess två beståndsdelar, nämligen ”digital” och ”kompetens”. 

Därefter användes särskilda egenskaperna som är snarlika, synonyma 

innebörder eller varianter av begreppen. Begreppet ”kompetens” är mer 

abstrakt och är relaterat till den mänskliga faktorn, medan ”digital” är mer 

konkret och är relaterat till de praktiska funktionerna. Exempel på varianter 

relaterade till begreppet kompetens som användes i litteratursökningen är 

”literacy” och ”learning.” Exempel på varianter relaterade till begreppet digital 

som användes i litteratursökningen är ”information”, ”communication”, ”IT” 

och ”computer”. 

   Under proceduren av litteratursökningen gav engelska sökbegrepp ett ökat 

resultat än svenska sökbegrepp. Resultatet blev att internationella 

publiceringar var mer omfattande än nationella publiceringar.  

   Den tidigare forskningen inom det valda ämnet är begränsad. Främst för att 

det är ett färskt ämne och forskning i större utsträckning saknas. Den tidigare 

forskningen som hittades har främst handlat om praktiker i skolverksamheter. 

Trots att möjligheten för att selektivt plocka ut information i de studierna och 

använda de som relevans för denna studie var möjligheten inte tagen. Det var 

ett medvetet val att inte ta möjligheten utan istället söka efter tidigare 

forskning som är inriktad på att undersöka företeelser i organisatoriska 

praktiker. Det beror på att denna studie jämför två organisationer, inte skolor, 

och av just den orsaken används inte studier som har fokuserats på företeelser 

inom skolverksamheter. 

   Även den tidigare forskningen – med inriktning på organisatoriska praktiker 

– specifikt inom ämnet digital kompetens är begränsad, både utifrån ett 

nationellt och internationellt perspektiv. Däremot finns det studier som har 

fokuserat på snarlika, synonyma innebörder och varianter av digital 

kompetens. ”ICT learning”, ”IT development”, ”Human-computer-

interaction”, ”Information literacy” och ”Computer literacy” är exempel på 

några av de sökbegrepp som har används i sökningen efter tidigare 

forskningen. Resultatet blev mer omfattande. 

   Valet av litteratur från det resultat som litteratursökningen bidrog med 

baserades på rubriker som ansågs vara relevanta för studien. För att säkerställa 

att innehållet var lika relevant som rubriken granskades innehållet av den 

valda litteraturen. I första hand granskades abstrakten, inledningen och syftet i 

studierna för att få en översiktlig bild om studiens innehåll och vad studien 

ville ta reda på. Därefter granskades resultatet, diskussionen och slutsatsen i 
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studierna för att få en djupare förståelse om vilken kunskap som hade 

uppnåtts. En del litteratur valdes bort efter att ha granskat innehållet eftersom 

de behandlade frågor i områden som inte var relevanta för studien. Exempel 

på dessa områden är fokus på skolverksamheter, vårdorganisationer och 

militära verksamheter. 

   Metoden specificerade och avgränsade litteratursökningen. Den valda 

litteraturens innehåll sorterades efter innehåll som passade och var relevant för 

denna studie. Det innehållet användes som styrkor i form av argument för 

denna studie. 

 

Ansats och perspektiv 

En ansats ska instruera och ge en ökad förståelse för vilken logik som ligger 

bakom det metodiska genomförandet. Ansatsen består av både en föresats och 

en slutsats som tillsammans ska överensstämma med studiens struktur.  

   Denna studie utgår från en induktiv ansats som innebär att den utgår från 

insamlat empiriskt material till en teoretisk slutsats. 

   Medan ansatsens syfte är att instruera det metodiska genomförandet framför 

perspektivet vilket förhållningssätt man har i sina tolkningar och förståelser. 

Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv vilket grundar sig på 

tolkning och förståelse av människans relation till sin egen livsvärld.       

   Kombinationen av den induktiva ansatsen och det hermeneutiska tänkbara 

perspektivet berikar förståelsen och öppnar nya former av tankesätt genom 

självreflektion. 

 
Urval 

Studien är en kvalitativ studie som jämför två olika typer av verksamheter. 

   Den ena parten är en statlig förvaltningsmyndighet som en del av den 

offentliga sektorn i en storstad i Sverige; nämligen Arbetsförmedlingen. 

Studien utgick från en av deras flera anläggningar i staden. Valet av denna 

anläggning skedde i samråd med en arbetsförmedlare som vidarekopplade 

samtalet till sektionschefen för anläggningen. I samtalsdialogen med 

sektionschefen beskrevs studiens generella syfte och innehåll. Därnäst 

förklarades innebörden av de forskningsetiska riktlinjerna. Sektionschefen 

godkände ett deltagande innefattande 12 deltagare. 

   Den andra parten är en kommersiell förvaltningsorganisation; nämligen 

Manpower AB, som en del av den privata sektorn, agerande samma storstad i 

Sverige. Studien utgick från deras huvudanläggning i staden. I samtalsdialog 

med en gruppchef beskrevs även i detta fall studiens generella syfte och 

innehåll och även i detta fall med ett klargörande om de forskningsetiska 

riktlinjerna. Gruppchefen godkände ett deltagande innefattande 12 deltagare. 

   Båda parters deltagare har kategoriserats till tre roller med fyra deltagare i 

varje. I båda parter intervjuades rekryterare/jobbcoacher/arbetsförmedlare, 

arbetande och arbetssökande. Denna kategorisering har följt en allmän 

organisatorisk hierarki. Orsaken till att denna kategorisering har genomförts är 

för att lyfta fram de likheter som finns gemensamt i kategoriseringarna. 

Tabellen nedan illustrar och förtydligar kategoriseringarna. 
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TABELL 2 Rollerna i relation till organisationerna som kategoriserats 

 

Statlig förvaltningsmyndighet Antal Kommersiell 

förvaltningsorganisation 

Antal 

Arbetsförmedlare/Jobbcoacher 4 Jobbcoacher/Rekryterare 4 

Arbetande 4 Arbetande 4 

Arbetssökande 4 Arbetssökande 4 

 

   Urvalet som gjordes är enligt ett bekvämlighetsurval vilket innebär att 

deltagarna handplockas efter tillgänglighet. 

   Studien genomfördes i form av intervjuer som förbereddes med en 

intervjumall. 

   Intervjuerna skedde under fyra tillfällen där 

rekryterare/jobbcoach/arbetsförmedlare från den statliga 

förvaltningsmyndigheten skedde under en omgång, 

rekryterare/jobbcoach/arbetsförmedlare från den kommersiella 

förvaltningsorganisationen skedde under en omgång, arbetande och sökande 

från den statliga förvaltningsmyndigheten skedde under en omgång och 

arbetande och arbetssökande från den kommersiella 

förvaltningsorganisationen skedde under en gång. 

 

Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes i form av intervjuer och utgick från en konstruerad 

intervjumall med tolv öppna frågor. De öppna frågorna är fördelade i tre 

kategorier som avser frågor relaterade till begreppet ”kompetens”, frågor 

relaterade till begreppet ”digital” och frågor relaterade till uttrycket ”digital 

kompetens”.  Genom att fördela uttrycket ”digital kompetens” till dess två 

begrepp ”digital” och ”kompetens” får man en djupare förståelse för vilken 

mening dessa enskilt har. Uttrycket ”digital kompetens” skapar en möjlighet 

att förstå om den motsvarar uppfattningen och förtydligar helhetsbilden. 

Under begreppet ”digital” i intervjumallen är frågorna relaterade till begrepp 

som är snarlika och som kan uppfattas som digitala. Under begreppet 

”kompetens” i intervjumallen är frågorna relaterade till kunskap, färdighet, 

förmåga och attityd som gemensamt skapar innebörden av ”kompetens.” 

Uttrycket ”digital kompetens” är en direkt anknytning till studiens syfte, vilket 

ska förstärka insikterna och helhetsbilden. 

   Intervjuerna skedde på ett halvstrukturerat sätt som betyder att den har en 

hög standardisering och låg strukturering. Det innebär att de öppna frågorna 

är förbestämda i ordning samtidigt som deltagaren under intervjun fick tala 

sig fritt. Dessa öppna frågor inriktar sig kring beteende, attityder, upplevelser 

och kunskapsfrågor. För att avgränsa intervjuns möjlighet till oändlig dialog 

valdes en måttlig gräns på 45 minuter. (Hartman, 2004, Wallén, 1993/1996). 
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Instrument 

De instrument som användes under intervjuerna var en dator och ett 

inspelningsverktyg. Datorn användes för att föra ner anteckningar och 

inspelningsverktyget användes som komplement till insamlingen av 

materialet. Kombinationen uppfyllde därmed kriteriet om ett fullständigt intag 

av information. 

 

Procedur 

Under studien skedde intervjuerna utifrån en förskriven mall (Bilaga 1). 

   Gällande kategorin rekryterare/jobbcoach/arbetsförmedlare skedde 

intervjuerna på plats. På den statliga förvaltningsmyndigheten ville en av fyra 

inte namnges och inte bli inspelade. På den kommersiella 

förvaltningsorganisationen ville samtliga fyra inte namnges och tre deltagare 

ville inte bli inspelade. 

   Gällande kategorin arbetande skedde fem av åtta intervjuer på plats och de 

andra tre skedde via telefon. Gällande den statliga förvaltningsmyndigheten 

ville två inte namnges och båda deltagare ville inte bli inspelade. Gällande den 

kommersiella förvaltningsorganisationen ville samtliga fyra inte namnges och 

tre deltagare ville inte bli inspelade. Telefonintervjuerna skedde med deltagare 

från den kommersiella förvaltningsorganisationen. Dessa ville inte namnges 

och ville inte bli inspelade.  

   Gällande kategorin arbetssökande skedde samtliga åtta intervjuer både på 

plats och utanför organisationernas anläggningar. På den statliga 

förvaltningsmyndigheten ville tre inte namnges och tre deltagare inte 

inspelade. På den kommersiella förvaltningsorganisationen ville samtliga fyra 

inte namnges och två deltagare inte inspelade.  

   Sammanlagt ville 16 deltagare inte namnges och 14 ville inte bli inspelade. 

Intervjuerna skedde individuellt där deltagarna först fick information om 

arbetets generella innehåll och syfte samt de forskningsetiska reglerna enligt 

Vetenskapsrådet (CODEX 2010).  

   Noteringar utfördes konstant med datorn samtidigt som intervjuerna 

spelades in med inspelningsverktyget. Samtliga intervjuer tog mellan 10-30 

minuter. 

 

Analysmetod 

Då studiens datainsamlingsmetod genomfördes i form av individuella 

intervjuer kartlagdes de enskilt. Varje individuell kartläggning innefattade 

noteringar från datorn och inspelat material från inspelningsverktyget. 

Kartläggningen relaterades parallellt enligt den konstruerade intervjumallens 

tre huvudkategorier; begreppet ”digital”, begreppet ”kompetens” och 

uttrycket ”digital kompetens”. Genom att tillämpa alternativet om att reducera 

de oväsentliga orden riskerar analysmetoden att få brister i förfarandet av 

kartläggningen. Därför plockas nyckelord ut; alltså begrepp som är mer 

framträdande än andra. Dessa sammanställs, tolkas och därefter kategoriseras 

(Ejvegård, 2009; Hartman, 2004, Wallén, 1993/1996).  
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Etiskt ställningstagande 

I Vetenskapsrådet (CODEX 2010) finns det underlag för grundläggande 

riktlinjer och regler som bör respekteras under ett vetenskapligt 

studieförfarande. I första hand bör människors rättigheter till skydd av 

integritet och identitet värderas. Diskriminering, mobbning och övriga brott 

mot samtliga mänskliga friheter och rättigheter bör beaktas som uteslutande. 

   De forskningsetiska principerna är följande; 

 

Informationskravet: 

Samtliga deltagare fick information om studiens innehåll och syftet med 

denna. Dessutom informerades även de deltagarna om deras rättigheter att 

kunna frivilligt delta, rättigheten att vara anonym och dessutom om det 

önskades att få när som helst kunna bryta deras deltagande. 

 

Samtyckeskravet: 

Deltagarna var alla myndiga och ett godkännande från vårdnadshavare 

behövdes därmed inte. Samtliga deltagare fick därmed själva utifrån egen vilja 

bestämma om de skulle delta i denna studie och till vilken stor omfattning. 

 

Konfidentialitetskravet: 

Konfidentialitetskravet handlar om trygghet och förtroende som deltagarna 

skall kunna ha för sitt bidrag till studien. I denna studie valde 16 personer av 

24 personer av organisationernas deltagare att vara anonyma. 14 personer ville 

inte bli inspelade under intervjuprocessen. Därmed respekterades anonymitet, 

tystnadsplikt och personuppgifter för samtliga berördas integritet.   

 

Nyttjandekravet:  

Ovetenskapliga syften, informations- och uppgiftsutgivning till kommersiellt 

bruk är inte aktuella för denna studie.  Den information och de uppgifter som 

har intagits till denna studie kommer inte nyttjas till ett annat forskningssyfte 

än den redan informerade. 

 

   Det finns en risk som motsträvar de forskningsetiska aspekterna där tidigare 

normativa föreställningar blir avgörande för subjektiva tolkningar och resultat. 

Som svar på detta erhölls ett objektivt tänkbart perspektiv. Det innebär att ett 

förhållningssätt som grundas på att förstå verkligheten som oberoende i vilken 

människor deltar i inrättades. Avståndet från ens paradigm togs så mycket 

som möjligt och opartiskhet rättfärdigade genomförandet av studien. Detta 

tillämpades innan, under och efter utformning, genomförande och bedömning 

av studiens fullständiga genomförande. 

   Dessutom respekteras de deltagande organisationerna samt alla delaktigas 

integritet och identitet. Samtycke från de deltagande, nyttjande av information 

i forskningsrelaterat syfte, deltagarnas anonymitet samt tystnadsplikt för 

känslig information gällande samtliga deltagare prioriteras och respekteras 

(Codex 2010). 
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Metoddiskussion 

Under det metodiska förfarandet väcktes en del tankar kring studiens 

metodval som är värda att informera om. Denna studie utgick från en induktiv 

ansats som innebär att en teoretisk slutsats skapas utifrån empiriskt material. 

Då det valda ämnet relativt är ett nytt fenomen passade den induktiva 

ansatsen denna studie just eftersom den erbjuder en bredare möjlighet att 

forma en helt ny slutsats. En deduktiv ansats utgår från en teori vars mål är att 

verifiera eller falsifiera teorin. Det innebär att den har en annan utgångspunkt i 

jämförelse med den induktiva ansatsens utgångspunkt, vilket inte passade 

denna studie. Den induktiva ansatsen erbjuder teorier att användas som 

styrkor i argument och alltså inte som en utgångspunkt. En abduktiv ansats 

pendlar växelvis mellan teori och empiri. Denna ansats hade bidragit till ökad 

information och ett flertal perspektiv vilket öppnar ytterligare möjligheter för 

fördjupning. Dock hade det lett till ett större behov av tid då omfattningen av 

studien hade varit större. Denna möjlighet var inte aktuell. Eftersom studiens 

urval redan var tillräckligt bred innehåller inte reflektioner kring hur studien 

genomfördes mycket kritik. Valet av ansats och metod bidrog till att ha 

uppnått svar på de frågor som ställdes. 

   Ytterligare en tanke som är värd att informera om är i samband med 

genomförandet av intervjuerna. 16 personer ville inte namnges och 14 personer 

ville inte bli inspelade. Trots att deltagarna fick tydlig information om arbetets 

innehåll, syfte och de forskningsetiska aspekterna innan intervjuerna kunde de 

instrument under proceduren i förväg ha diskuterats med samtliga deltagare. 

Ytterligare ett alternativ hade varit ett missivbrev med arbetets innehåll, syfte, 

de forskningsetiska aspekterna och procedur. På det viset hade man gett 

deltagarna möjlighet till reflektion vilket hade skapat möjlighet till 

medgivande av att använda inspelningsverktyget under intervjuerna.     

    Utrymmet för en kandidatuppsats är generellt sätt begränsat. För vidare 

studier kommer kunskapen att utvecklas med en annan ansats och en annan 

datainsamlingsmetod. 
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 Resultat 
Den här undersökningen syftar till att jämföra vilken mening uttrycket ”digital 

kompetens” har mellan en statlig förvaltningsmyndighet och en kommersiell 

förvaltningsorganisation. Undersökningen genomfördes utifrån tre perspektiv: 

rekryterare/arbetsförmedlare/jobbcoacher, arbetande och arbetssökande. 

Under intervjun som genomförts fick deltagarna frågor relaterade till ”digital”, 

”kompetens” och ”digital kompetens” samt att de fritt fick tala om vad de 

skulle vilja definiera som ”digital”, ”kompetens” och ”digital kompetens”. Det 

visade sig i det övergripande att deltagarna var överens om innebörden av 

begreppen och uttrycket. 

   I detta avsnitt redovisas resultatet.  Nedan är resultatet fördelat mellan de två 

parterna; den statliga förvaltningsmyndigheten för sig och den kommersiella 

förvaltningsorganisationen för sig.  

   För att förstå vilken deltagare som har sagt vad i resultatet är deltagarna 

kategoriserade och numrerade enligt följande tabell: 

 
TABELL 3 Deltagarnas roller i relation till resultatet 

 

 Rekryterare 

/arbetsförmedlare 

/jobbcoacher 

Arbetande Arbetssökande 

Statlig 

förvaltningsmyndighet 

Deltagare 1 

Deltagare 2 

Deltagare 3  

Deltagare 4 

Deltagare 5 

Deltagare 6 

Deltagare 7 

Deltagare 8 

Deltagare 9 

Deltagare 10 

Deltagare 11 

Deltagare 12 

Kommersiell 

förvaltningsorganisation 

Deltagare 13 

Deltagare 14 

Deltagare 15 

Deltagare 16 

Deltagare 17 

Deltagare 18 

Deltagare 19 

Deltagare 20 

Deltagare 21 

Deltagare 22 

Deltagare 23 

Deltagare 24 

 

 

   Totalt är det 24 deltagare där 12 deltagare är från den statliga 

förvaltningsmyndigheten och 12 deltagare från den kommersiella 

förvaltningsorganisationen. I varje part är det 4 deltagare som är 

rekryterare/arbetsförmedlare/jobbcoacher, 4 deltagare som är arbetande och 4 

deltagare som är arbetssökande.  

   Resultatet i denna kvalitativa studie redovisas i ett urval av analysmetodens 

kartläggning och sammanställning som följs av tolkning och förståelse. 

 

Statlig förvaltningsmyndighet 

Begreppet ”digital” i uttrycket ”digital kompetens” 

Deltagarna var samstämmiga om vad begreppet digital i uttrycket ”digital 

kompetens” innebär. Det handlar om att ha tillgång till verktyg som 
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exempelvis TV, radio, tidningar, böcker, datorer internet, mobiltelefoner och 

sociala medier.  

 

   ”Det finns överallt. Man behöver det och man klarar man sig inte utan det.”, sa 

deltagare 1. 

 

   När man har tillgång till dessa verktyg kan man utvidga sina kunskaper, 

färdigheter och förmågor. Dessa verktyg är valda eftersom de är naturliga 

ingredienser i en individs liv och skapar delaktighet i en kollektiv gemenskap 

där känslan av tillhörighet är meningsfullt. 

 
   ”Det är viktigt idag, en nödvändighet för att vara en del av samhället och 

utvecklingen.”, sa deltagare 6. 

 

   Verktygen effektiviserar anskaffningen av information, tillgängligheten och 

kommunikationen.  

 
   ”Det är ett sätt att förmedla kunskap och inskaffa kunskap i interaktion med andra 

människor.”, menade deltagare 3. 

 

   På det viset blir målet att skapa nya kunskaper, färdigheter och förmågor än 

de man redan har. 

 

   Genom att skapa nya kunskaper, färdigheter och förmågor är begreppen 

information och kommunikation centrala. Information åsyftar på kunskaper i 

teoretisk form och i praktiskt form som en förutsättning för att kunna förstärka 

sina färdigheter och förmågor.  

 
”Utan information och kommunikation lär vi oss inget och då utvecklas vi heller inte.”, 

sa deltagare 2. 

 

   Det gäller både användning och hantering av digitala verktyg och det som 

ligger utanför digitala verktyg.  

 

   ”Information är allt. Det finns i allt och genom kommunikation utbyts den.”, 

konstaterade deltagare 7. 

 

   Om inte aktivt sökande efter information sker är kommunikation ett 

alternativ där nya kunskaper, färdigheter och förmågor formas genom att vara 

öppen för att motta information. Kommunikation är en metod av 

informationsutbyte som sker mellan flera parter. Det som sker är en 

förbindelse som innefattar tolkning och förståelse av konkret information och 

där lagring av information förknippas med en specifik känsla.  

 
   ”Kommunikation är kunskapsöverföring, utbyte av information. Man bestämmer 

själv vad som är viktigt och relevant att ta till sig.”, menar deltagare 5. 
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   Ansvaret om vilka nya kunskaper, färdigheter och förmågor man ska ta till 

sig är individuella. 

 

   För att få nya kunskaper, färdigheter och förmågor är en förutsättning vilka 

personliga egenskaper man har. Deltagarna var samstämmiga om att en 

positiv inställning leder till lärande och utveckling. Denna positiva inställning 

innefattar egenskaper som att vara samarbetsvillig, förändringsorienterad, 

uppgiftsorienterad, kreativ, förstående och deltar i en gemenskap med 

åtminstone en, eller flera, digitala kanaler.  

 
   ”Man måste våga ta för sig. […] vara engagerad och vilja lära sig och vilja utvecklas 

[…].”, sa deltagare 10. 

 

   ”Man måste våga skapa relationer och tycka om människor.”, sa deltagare 12. 

 
    ”Det handlar om att kunna styra vilken situation som helst och det är en 

kompetens.”, sa deltagare 8. 

 

    De personliga villkoren är självavgörande och betraktas som en styrning för 

att få nya kunskaper, färdigheter och förmågor. 

Begreppet ”kompetens” i uttrycket ”digital kompetens” 

   Kunskaper, färdigheter och förmågor är värdefulla verktyg som ska 

underlätta vägen till framgång. Kunskaper man bär med sig kommer från 

tidigare livserfarenheter; utbildning, arbetslivet, fritiden.  

 

   ”Kunskap är aktiv och byts ut hela tiden.”, sa deltagare 3. 

 

   Lika mycket som erfarenheter är viktiga för utveckling har det rationella 

tankesättet en närvaro som avgör anskaffningen av nya kunskaper, 

färdigheter, förmågor. De beter sig som ett underlag, som utmärker sig som 

både teoretiska och praktiska kunskaper och förutsätter att målet uppnås.  

 
   ”Man avgör själv vad som är relevant och viktigt. Det är en förutsättning för att man 

ska överleva och klara sig i samhället.”, påpekade deltagare 4. 

 

   Färdigheter är naturliga utföranden av praktiska uppgifter. När en färdighet 

redan är naturlig att använda för individen, finns det fler områden som också 

kan bli naturliga vanor.  

 

   ”Det är något man inte behöver ha kontroll över.”, konstaterade deltagare 2. 

 

   Individen förstärker sin förmåga genom att våga ta initiativ till att fånga 

möjligheterna och fördjupa sina kunskaper och färdigheter.  

 

   ”Man måste våga prova och öva sig fram.”, sa deltagare 9. 
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   ”Man ska vilja bli bättre och vilja lära sig mer.”, menade deltagare 7. 

 

   Förmåga är en metod som med erfarenhet och fördjupning i ett område blir 

en naturlig färdighet. Den förknippades med begreppen potential och 

kapacitet som  

 
   ”[…] handlar om vilka förutsättningar man skapar för sig själv för att nå ett speciellt 

mål.”, menade deltagare 4. 

 

   För nyare områden är förmåga ett beteende som är drivkraften till att få nya 

kunskaper och färdigheter.  

 

   ”Man ska vilja utvecklas och våga ta initiativ för att bli mer duktig.”, konstaterade 

deltagare 11. 

 

   Målet är att vidga sina kunskaper, färdigheter och förmågor. 

 

   För att kunna vidga sina kunskaper, färdigheter och förmågor är 

tillvägagångssättet en förutsättning för att målen ska uppfyllas. 

Tillvägagångssättet kan bland annat vara att man söker efter information, 

tolkar informationen och förstår informationen. Eftersom individen konstant 

befinner sig i en integration med samhällen, institutioner, grupper och andra 

individer är det viktigt att förstå konsekvenserna av påverkan som dessa 

kretsar ger.  

 
   ”Ingen kunskap är dålig kunskap. Det handlar om hur man hanterar och använder 

den. Man måste själv se till att man får det man söker efter.”, konstaterade deltagare 

6. 

 
   ”Det handlar om att kunna avgöra vilka omständigheter som inte är bra för en själv, 

för andra och för samhället.”, sa deltagare 5. 

 

   Genom att göra en korrekt bedömning väljer man också ut det som är 

relevanta kunskaper, färdigheter och förmågor. På det viset är man öppen för 

att motta information för att kunna vidga sina kunskaper, färdigheter och 

förmågor.  

 

   ”Det är viktigt att vilja lära sig och sträva efter att utvecklas”, sa deltagare 1. 

 

   När man har tolkat information och förstått informationen är det viktigt att 

man övar informationen, eller använder informationen.  

 

   ”Man måste våga försöka, våga använda det man kan och våga bli bättre.”, sa 

deltagare 9. 

 
   ”Brist på kunskap är dålig kunskap. Man måste sträva efter det man vill nå 

fullständigt.”, menade deltagare 6. 
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   Ju mer man övar informationen, eller använder den, desto mer effektivt 

stärks informationen till en naturlig vana - en färdighet på hur man hanterar 

informationen.  

 
   ”Det är något man har lärt sig genom övning och kan utantill. Hur man gör det är 

upp till en själv.”, förklarade deltagare 10. 

 

   Ansvaret avgörs av en själv. 

 

   För att kunna genomföra tillvägagångssättet föredras en speciell inställning 

till uppgifter. Deltagarna var samstämmiga om att denna inställning motsvarar 

personliga egenskaper att göra. Exempel på dessa är att vara motiverad, 

engagerad, intresserad, positiv, modig och rationell. Begreppet attityd åsyftar 

ett förhållningssätt gentemot sin omgivning.  

 
   ”Det är något man lär sig i hemmet, men också utanför. Man lär sig det genom att 

socialisera sig med andra människor och det är något som utvecklas med erfarenhet.”, 

menade deltagare 12. 

 

   En positiv attityd innefattar egenskaper som att förstå sin omgivning och 

kunna hantera sin omgivning samtidigt som man har en stark personlighet och 

en öppen inställning för utveckling.  

 
   ”Om man har en positiv attityd, en positiv inställning, helt enkelt en positiv 

personlighet […] det är viktigt för att man inte ska förlora meningen med livet och 

tappa kontakten med omvärlden. Människan är ett flockdjur och behöver vara en del 

av en gemenskap.”, förklarade deltagare 8. 

 
   ”Man ska vilja lära sig och vilja utvecklas mer utöver det man redan kan och har 

samtidigt som man tar hänsyn till sin omgivning.”, konstaterade deltagare 11. 

 

   Etiskt och moraliskt tänkande handlar om att bedöma vad som är önskvärt 

och inte önskvärt. En sådan bedömning ska leda till att underlätta sitt 

tillvägagångssätt till att uppfylla målen. Lika mycket som det är viktigt att 

hålla ett etiskt och moraliskt tänkande genomgående tillvägagångssättet är det 

etiska och moraliska handlandet med tillräcklighet lämplig för att kunna 

behålla, använda och genomföra sina möjligheter. De personliga villkoren är 

därför självständiga. 

 
    ”Det handlar om vem man är som person, vem man väljer att vara och vem man vill 

stå för att vara […] Och det blir konsekvent för en själv.”, menade deltagare 5. 

 

Uttrycket ”digital kompetens” 

Målet är att delta i en gemenskap som utvecklas där centrala verktyg är 

digitaliserade.  
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   ”Det handlar om att växa i samband med utvecklingen, annars kan det leda till 

utanförskap.”, konstaterade deltagare 10. 

 
   ”Man klarar sig inte utan det, snarare sagt, man fungerar inte utan det. Det är en 

självklarhet idag.”, sa deltagare 7. 

 

   Kunskaper, färdigheter och förmågor kring hur de digitaliserade verktygen 

fungerar för användning och hantering är grundläggande för att delta i en 

gemenskap. Det är viktigt att kunna ta hand om sina relationer och att utvidga 

sin kännedom kring både allmänna och privata händelser och aktiviteter.   

 

   ”Det är ett krav idag. Annars missar man vad som händer i samhället.”, menade 

deltagare 12. 

 
   ”Man måste kunna hålla relationer vid liv och det gör digitala verktyg på ett 

effektivt och integrerat sätt.”, förklarade deltagare 4. 

 

   ”På jobbet klarar man sig inte utan det och det finns överallt, även i hemmet.”, sa 

deltagare 2. 

 
   ”Man är en del av en integration och en gemenskap och det har sina vägar. Idag är 

den digitaliserad.”, menade deltagare 3. 

 

   Då individen befinner sig i en närvarande utveckling är förståelsen av 

digitala verktyg en självklar vilja att lära sig. Att kunna använda den och 

hantera den för att få information och kunna kommunicera är grundläggande.  

 
”Det kan skilja sig allt från att lära sig på grundnivå till att lära sig på avancerad nivå. 

[…] men man måste vilja lära sig att hantera och använda en dator för att vara en del 

av information och kommunikation.”, förklarade deltagare 1. 

 

   Man lär sig genom att kommunicera med andra och få information om 

användning och hanteringen, eller så läser man själv, förstår instruktionerna 

och börjar öva på användningen och hanteringen.  

 
   ”Övning ger färdighet. Vissa har svårigheter med att lära sig, till exempel äldre, men 

om man vill lära sig och vågar prova använda den så kommer hanteringen och 

användningen bli naturlig.”, beskrev deltagare 5. 

 

   Nya kunskaper, färdigheter och förmågor lika mycket växande som den 

digitala utvecklingen. Att kunna en liten del är dock tillräckligt för att kunna 

vara en del av gemenskapen.  

 
   ”Ju mer man vet desto mer underlättar det möjligheterna, men det krävs inte att 

kunna mycket för att vara en del av utvecklingen. Det blir vad man gör det till.”, 

konstaterade deltagare 8. 
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   Ansvaret är även här individuellt om vilket tillvägagångssätt man tar an, 

vilken omfattning man bedömer vara tillräcklig och vilken styrka man anser är 

passande. 

   Eftersom individen konstant står i jämbredd med samhällsutvecklingen får 

den också acceptera den som en naturlig ingrediens och påverkan i individens 

liv. Man ska alltså vara tillgänglig för den digitala utvecklingen och dess 

påverkansfaktorer.  

 
   ”Så länge man gör sig själv tillgänglig för det som är aktuellt så är man med i den 

nya utvecklingen.”, menade deltagare 2. 

 

   Oavsett i vilken omfattning nya kunskaper, färdigheter och förmågor kring 

digitaliserade verktyg det gäller, är den öppna inställningen för lärande och 

utveckling en förutsättning för nya kunskaper, färdigheter och förmågor. Den 

öppna inställningen förespråkar viljan och motivationen att vara kreativ, 

nytänkande, nyskapande, effektiv och enkel att handskas med menade flera 

deltagare. De personliga egenskaperna är avgörande för vilken roll man intar i 

den digitala utvecklingen.  

 
   ”Alltså, det är du själv som bestämmer vad du ska lära dig och hur mycket du ska 

lära dig. Man måste förstå att det leder till konsekvenser som kan vara livsavgörande. 

Och vi lever i en helt annan tid nu. Man måste tänka på sig själv i första hand.”, 

förklarade deltagare 11. 

 

Helhetsbild – Statlig förvaltningsmyndighet 

Mål 

Gemensamt för de mål som är tolkade utifrån områdena kompetens, digital och 

digital kompetens berör den organisatoriska strukturen och kulturen. En 

innovativ, kreativ och framåtsträvande gemenskap är en önskevärd 

förutsättning för att både kunna delta i en kollektiv och fartfylld utveckling 

samt att kunna bidra med givande resultat för organisationen i jämbredd med 

den kollektiva och fartfyllda utvecklingen. För att detta önskemål ska gå i 

uppfyllelse finns det grundläggande önskemål från organisationen som främst 

berör den enskilde individen. De organisatoriska önskemålen är att individen 

själv tar ansvaret för sitt lärande och sin utveckling. Genom att framvisa vilja 

att skapa nya kunskaper, färdigheter och förmågor bevisar denna attityd viljan 

att bidra till organisatorisk utveckling, lika mycket som individen möjliggör 

sin personliga utveckling. 

Ansvar 

Gemensamt för de ansvaren som är tolkade utifrån områdena kompetens, digital 

och digital kompetens berör enbart den individuella inställningen och det 

individuella förhållningssättet. Den individuella inställningen handlar främst 

om att vilja lära sig och att vilja utvecklas. Det individuella förhållningssättet 

handlar främst om att praktiskt sätt genomföra de. Gemensamt för dessa två 

individuella attityder är att de ska bidra med förstärkning till likaväl den 
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personliga utvecklingen som den organisatoriska utvecklingen. 

Förutsättningen för att det ska bli möjligt för individen i organisationen vilar 

på en grundläggande attityd som handlar om en etisk och moralisk inställning 

och ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Det innebär att lojalitet är 

förutsättningen för att den individuella inställningen och det individuella 

förhållningssättet ska bli möjliga. Vilket ansvar individen har är alltså 

avgörande för likaväl den personliga utvecklingen som den organisatoriska 

utvecklingen. 

Personliga villkor 

Gemensamt för de personliga villkoren som är tolkade utifrån områdena 

kompetens, digital och digital kompetens består av personliga egenskaper. 

Exempel på de som har angivits är: motiverad, engagerad, intresserad, positiv, 

modig, rationell, etisk, moralisk, samarbetsvillig, förändringsorienterad, 

uppgiftsorienterad, kreativ, förstående, tillgänglig, kreativ, nytänkande, 

nyskapande, effektiv och enkel. Dessa personliga egenskaper är 

situationsbaserade. Det innebär att genom att tillämpa den lämpligaste, 

personliga egenskapen för närvarande situation ska det ge givande och 

önskvärda resultat. För att veta vilken lämpligast, personlig egenskap som 

gäller för situationen krävs det en adekvat bedömning och en kvick 

anpassning från individen. Främst önskvärt är att med hög självkännedom kan 

individen med självförtroende; genom att lita på sig själv, kunna med 

självsäkerhet; genom att vara säker på sig själv, naturligt tillämpa den 

lämpligaste, personliga egenskapen för situationen. Det betyder att individen 

aktivt gör ett val om vem den är, vem den vill vara och vem den framstår att 

vara. De personliga villkoren bestäms alltså av individen själv. 

Helhetsförståelse 

Gemensamt för de mål, ansvar och de personliga villkoren som är tolkade utifrån 

områdena kompetens, digital och digital kompetens handlar om vilken roll 

individen och organisationen har, vilka förutsättningar individen och 

organisationen har och vilket förhållningssätt som faktiskt råder. I första hand 

finns det specifika kriterier för vilken roll individen och organisationen ska ha. 

Dessa kriterier är beskrivningar på egenskaper som är grundläggande för att 

förutsättningar ska skapas. De förutsättningar som ska skapas är möjligheter 

för individen och organisationen att utvecklas. I relation till vilken roll 

individen och organisationen har och vilka förutsättningar som skapas för 

individen och organisationen är vilket förhållningssätt man väljer att inta 

avgörande för både individen och organisationen. 

 

Kommersiell förvaltningsorganisation 

Begreppet ”digital” i uttrycket ”digital kompetens” 

Genom att tolka sina digitala verktyg får man en ökad förståelse om hur man 

använder och hanterar sina digitala verktyg.  
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   ”Det handlar om att förstå en systematik som är skapad av människan.”, förklarade 

deltagare 13. 

 

   Då de är självklara verktyg i arbetslivet, utanför jobbet och i allmänhet 

innebär lärande att anskaffa sig kunskaper och färdigheter om nyheter som 

sedan tidigare varit okända för en. Det menade deltagare 14: 

 
   ”Idag finns det överallt och det är superviktigt att konstant vara tillgänglig och 

framför allt uppdaterad för att bli bättre.” 

 

   Målet är att använda sina kunskaper, färdigheter och förmågor samtidigt 

som man ska utveckla de.  

 
  ”För att få mer kunskap inom ett område behöver man först ha kunskap inom 

området.”, menade deltagare 16. 

 

   För att uppnå målet att använda sina kunskaper, färdigheter och förmågor 

samtidigt som man ska utvecklas inom det krävs det kommunikation med 

samtliga kanaler inom organisationen. I den kommunikationen utbyts 

information som ska ge ny kunskap om ett visst ämne eller område.  

 
   ”Information är ett viktigt innehåll och kommunikation är kunskapsöverföring och 

framför allt kunskapsspridning. Det är så man lär sig och det är så man utvecklas.”, 

förklarade deltagare 19. 

 

   Finns det ingen möjlighet till kommunikation är det viktigt att aktivt söka 

efter information för att bli upplyst om det. Att få information, eller att söka 

information ingår i ens arbetsuppgift.  

 
   ”Man måste själv dela med sig av informationen och ständigt vara aktiv i kontakten 

med andra människor.”, sa deltagare 17. 

 

   Man ska framvisa professionalitet och expertis i sitt område.  

 

   ”Alla kan sitt område.”, sa deltagare 20. 

 

   Det är en stark ingrediens då ens kunskaper, färdigheter och förmågor blir 

trovärdiga och man blir en självklar medarbetare i organisationen.  

 
   ”Man befinner sig i ett kollektiv och den har sin utveckling. Det är viktigt att man tar 

hänsyn till det. Visar man det då är det personlig framsteg.”, förklarade deltagare 

14. 

 

   Ytterligare deltagare var överens om att tillvägagångssättet handlar om att 

anpassa sig till situationen.  

 
   ”Genom att anpassa sig till situationen öppnar man möjligheter för att bli bättre och 

för att utvecklas. Det beror på vad man själv gör det till.”, förklarade deltagare 18. 
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   Ansvaret om tillvägagångssättet för att framvisa framsteg och framgång är 

individuellt avgörande. 

   De personliga villkor som krävs är att man har en öppen och positiv 

inställning till förändring, uppgifter och människor. Genom att ha en öppen 

och positiv inställning öppnar det möjligheter för utveckling och det 

underlättar ens utveckling i organisationen. Innebörden av en öppen och 

positiv inställning berör förhållandet till medarbetare och arbetsuppgifterna 

inom organisationen.  

 

   ”Man ska ha lätt för sig att kunna förhålla sig till situationen på företaget.”, 

konstaterade deltagare 20. 

 

   Ett etiskt och moraliskt förhållningssätt till medarbetarna leder till trivsel i 

gemenskap. En öppen och positiv inställning till lärande och utveckling 

innebär, förutom per se, att möjligheter skapas för utveckling om uppgifter 

genomförs utöver de förväntade ramarna.  

 
   ”Har man lätt för en gemenskap och visar sina framfötter då bidrar man till både sin 

egen utveckling och till företagets utveckling.”, förklarade deltagare 17. 

 

   De personliga villkoren är avgörande för personlig och organisatorisk 

utveckling. 

Begreppet ”kompetens” i uttrycket ”digital kompetens” 

Kunskaper, färdigheter och förmågor är viktiga resurser för utveckling. 

Kunskaper består av kännedom och vetande som man med stor säkerhet kan 

presentera som en form av sanning.  

 

   ”Kunskap är fakta som man kan bevisa.”, menade deltagare 23. 

 

   ”Kunskap är kännedom om något man inte vetat innan.”, sa deltagare 24. 

 

   Kunskap framvisas i olika former; teoretiskt, praktiskt, konkret och abstrakt. 

Med abstrakt kunskap menas kunskaper om emotioner.  

 
   ”Det finns olika typer av kunskap; EQ är lika viktigt som IQ. Böcker är lika viktigt 

som praktiken.”, förklarade deltagare 19. 

 

   Som resurser är kunskaper, färdigheter och förmågor styrkor som har växt 

genom erfarenhet och utbildning. 

 
    ”Det är lärdomar genom livet. Antingen genom erfarenhet eller utbildningar.”, 

konstaterade deltagare 21. 

 

”Det är val man har gjort genom livets gång.”, menade deltagare 18. 
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   De är tillgångar för organisatorisk utveckling som involverar och förutsätter 

den personliga utvecklingen. Målet är att använda sig av kunskaper, 

färdigheter och förmågor man redan har för att vinna nya kunskaper, 

färdigheter och förmågor.  

 
   ”Allt beror på vilken inställning man har. Om man vill bli bättre då skapar man de 

möjligheterna också. Det handlar om skicklighet helt enkelt.”, förklarade deltagare 

22. 

 

   Genom att använda sig av befintlig kunskap, färdigheter och förmågor är det 

viktigt att man förstår vikten och värdet av de som tillgångar. Dessa 

kunskaper, färdigheter och förmågor är naturligt invävda i arbetsuppgifterna 

eller som arbetsuppgifterna.  

 
   ”Kompetens är jätteviktigt. Det är avgörande för var man står i företaget. Vill man 

stå högre då får man visa med det man redan har att man förtjänar det.”, menade 

deltagare 16. 

 

   Förståelsen av vikten och värdet ska framvisa vilka möjligheter de kan ge och 

vilka utmaningar det finns. De möjligheter som framvisas ska vara öppna för 

organisationen och vid omöjligheter endast involvera individen vid lämpliga 

tillfällen till att få bli delgiven ny kunskaper, färdigheter och förmågor.  

Ansvaret är individuellt skapat. 

 
    ”Det beror på vilken kapacitet man har. Det är förutsättningar som man skapar 

själv.”, förklarade deltagare 13. 

    

   Ytterligare deltagare var samstämmiga med att man som person ska veta sin 

roll i organisationen och veta hur man förhåller sig till medarbetare, situationer 

och organisationen i sin helhet. 

 
   ”Det är viktigt att man i interaktion med människor och i situationer som är 

konsekventa för människor tänker rationellt.”, konstaterade deltagare 15. 

 
   ”Man ska inte enbart tänka på sig själv utan även på människor, arbetsuppgifterna 

och företaget också.”, förklarade deltagare 16. 

 
    ”Man ska vilja lära sig och vilja utvecklas, men man ska också låta andra människor 

och hela företaget lära sig och utvecklas med.”, menade deltagare 14. 

 

   Man finner motivation och inspiration till att genomföra sina arbetsuppgifter, 

ser potentialen och utvidgar sina kunskaper, färdigheter och förmågor i sitt 

område. Att ha en öppen inställning för lärande och utveckling är en 

beredskap.  

 
”Genom att vara positiv visar man också att man vill utvecklas i företaget. Så det blir 

mycket om vad man själv gör det till.”, sa deltagare 24. 
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   Vid tillfällen där det erbjuds ytterligare kunskaper, färdigheter och förmågor 

involverar man sig själv frivilligt.  

 

   ”Man blir belönad med utveckling om man gör bra från sig. Svårare så är det inte.”, 

konstaterade deltagare 21. 

 

Uttrycket ”digital kompetens” 

Då individen står i jämbredd med samhällsutvecklingen integreras den med 

organisationer och individer i samhället.  

 

   ”Tekniken finns överallt och allt och alla är en del av det samhället.”, sa deltagare 

24. 

 

”Det är en självklarhet. Den finns överallt runtomkring oss.”, sa deltagare 22. 

 

   Denna integration skapar inte enbart möjligheter till utveckling genom 

gemenskap utan den ställer dessutom krav på individen att utvecklas i 

jämbredd med utvecklingen.  

 
   ”Tar man avstånd från utvecklingen då är man socialt missanpassad och det är ett 

problem.”, förklarade deltagare 15. 

 

   Att vara uppdaterad och förstå vad som är aktuellt i samhället skapar en 

gemenskap som frambringar inspiration och motivation för individer.  

 
   ”Man måste kunna förhålla sig till tekniken annars är man utanför och utfryst.”, 

förklarade deltagare 17. 

 
   ”Att vara en del av allt är att vara en del av utvecklingen och det är ett problem om 

man inte vill utvecklas själv i allt i det man är delaktig i.”, menade deltagare 14. 

 
   ”Det är aktuellt och jätteviktigt. Det finns överallt, i jobbet och utanför jobbet. Det är 

som en vana i livet och man måste anpassa sig till vanans utveckling. Det är genom det 

man lär sig och man utvecklas själv.”, förklarade deltagare 20. 

 

   Målet är att utvidga sina kunskaper, färdigheter och förmågor för att bli 

bättre professionellt och utanför yrkesprofessionen. 

 

   Genom att vilja lära sig och vilja utvecklas skapas det tankesätt om vilka 

möjligheter som finns för att uppnå specifika mål.  

 
”Vill man bli bättre då måste man engagera sig. Det kommer inte av sig själv. 

Engagemang skapar man själv.”, förklarade deltagare 23. 
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   De digitala verktygen beter sig som tillgångar för att uppnå nya lärdomar 

och praktiska färdigheter. De tillåter sökning, tolkning och förståelse av 

information och ger möjligheten för individen att ta initiativ och utvecklas.  

 
   ”Man skaffar sig kunskap. Man förstår den. Man ska veta hur man ska använda den 

och hantera den.”, förklarade deltagare 19. 

 
   ”Man ska våga bli bättre, våga utvecklas och vilja lära sig nytt hela tiden. Det är en 

förutsättning för sin egen utveckling.”, sa deltagare 13. 

 
   ”Genom att förstå tekniken kan man lättare skapa möjligheter till sitt livs utveckling. 

Det är det enda det handlar om idag.”, menade deltagare 22. 

 

   Samtidigt tillåter de kommunikation i mänskliga nätverk där utbyte av 

information mellan olika parter ger ökad förståelse och kunskaper.  Genom att 

acceptera digitaliseringens tillträde accepterar man dessutom dess 

konsekventa påverkan på utvecklingen. Individens ansvar ligger i bedömning 

om vilken roll de ska anta för att uppnå målen.  

 
   ”Allt beror på vem man är som person och vad man vill. Man är runt människor hela 

tiden och det påverkar ens utveckling.”, sa deltagare 21. 

 
”Utveckling, för mig, har två vägar: Antingen är man med den eller så är man utan 

den. Och då får man ta det som det blir.”, förklarade deltagare 23. 

 

   För att kunna genomföra tillvägagångssättet och uppnå målen om att vidga 

sina kunskaper, färdigheter och förmågor krävs det personliga egenskaper 

som förutsätter denna utveckling. Dessa personliga egenskaper som föredras 

är att i första hand förstå innebörden, vikten och värdet av den digitala 

utvecklingen. Genom att förstå den ska man vara modig och initiativrik för att 

lära sig och utvecklas inom området. Man ska vara förändringsorienterad, 

uppgiftsorienterad och personorienterad. Att ha ett positivt, etiskt och 

moraliskt förhållningssätt till människor i sin omgivning är ett naturligt 

förhållningssätt. Främst ska man ha en öppen inställning och främja 

innebörder som lärande och utveckling. Man skapar alltså sina egna 

förutsättningar för utveckling.  

 

   ”Är man intresserad och engagerad så kommer resten naturligt.”, menade 

deltagare 18. 

 

   ”Viljan är störst och den avgör valen i ditt liv.”, konstaterade deltagare 20. 

 

Helhetsbild – Kommersiell förvaltningsorganisation 

Mål 

Gemensamt för de mål som är tolkade utifrån områdena kompetens, digital och 

digital kompetens berör befintligt tillstånd, framställning och inriktning. Med 
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befintligt tillstånd är målet att använda individens styrkor som tillgångar och 

resurser för att kunna åstadkomma en innovativ och framåtsträvande 

utveckling. Med framställning är målet att försäkra individens representativa 

förhållningssätt för att kunna åstadkomma en kvalitetsmässig och 

framåtsträvande utveckling. Med inriktning är målet att tillhandahålla 

tillvägagångssätt på ett naturligt sätt för att kunna ge önskvärda resultat, som i 

sin tur ska bidra till en framåtsträvande utveckling. Gemensamt för dessa är 

målet att förstärka de befintligheter som finns för att förstärka utveckling till 

en framåtsträvande utveckling. 

Ansvar 

Gemensamt för de ansvaren som är tolkade utifrån områdena kompetens, digital 

och digital kompetens berör vilken kännedom, uppfattning och medverkan man 

har; både individuellt och organisatoriskt. Kännedom handlar om vilken 

vetskap det finns hos individen om individen självt och organisationen i sin 

helhet. Det ligger i individens ansvar att tolka den struktur och kultur som 

råder på organisationen på ett specifikt sätt som förhåller sig till 

organisationen önskemål. Den uppfattningen som individen får är en 

förståelse av organisationens befintliga förhållningssätt och organisationens 

önskvärda förhållningssätt som bestämmer vilken medverkan individen intar. 

Medverkan innebär att det existerar principer och mentaliteter som individen 

på ett eller annat sätt förhåller sig till. Vilket förhållningssätt individen har är 

konsekvent för individen själv och för organisationen i sin helhet. 

Konsekvenserna handlar om vilka möjligheter och omöjligheter individen 

skapar för sig själv och organisationen. Ansvaret utgår från den enskilde 

individuellt. 

Personliga villkor 

Gemensamt för de personliga villkoren som är tolkade utifrån områdena 

kompetens, digital och digital kompetens berör enbart individualitet i form av; 

individuell karaktär, individuell inställning och individuellt förhållningssätt. 

Den individuella karaktären beskriver hur individen förhåller sig till 

organisationen med specifika personlighetsegenskaper. Exempel på dessa är 

förändringsorienterad, uppgiftsorienterad, personorienterad, öppen, positiv, 

etisk, moralisk, rationell. Den individuella inställningen beskriver graden av 

de specifika personlighetsegenskaperna; alltså som styrkor eller som 

svagheter. Ju starkare en personlighetsegenskap är desto mer framvisar den 

inställningen. Det individuella förhållningssättet utgår från den individuella 

karaktären och den individuella inställningen och beskriver hur individens 

beteende är och önskas vara. De personliga villkoren påbörjas och avslutas 

från individen själv. 

Helhetsförståelse 

Gemensamt för de mål, ansvar och de personliga villkoren som är tolkade utifrån 

områdena kompetens, digital och digital kompetens skiljer sig mellan vad som 

råder och vad som önskas att råda. Det som råder är befintligheter av 

individers, gruppers och organisatoriskt förhållningssätt. Befintligheterna 
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används som styrkor för att förstärka organisationen i sin helhet. Det som 

önskas att råda skådas utifrån ett framtidsperspektiv och är ett ideal. Genom 

att fullkomliggöra de behov som finns minimeras dessutom så många 

ofullkomligheter som möjligt. Vad som är ofullkomligt och fullkomligt utgår 

från individen i första hand och beter sig som en kedjeeffekt till grupper och 

organisationen i helhet. 
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Diskussion 
Under detta avsnitt sammanfogas syftet, metoden och resultatet vilket 

möjliggör till en parallellisering till den teoretiska bakgrunden. De tolkningar 

och förståelser som är formade av det insamlade datamaterialet behandlas på 

ett fördjupat sätt. 

 
Helhetsbild – Gemensamt för den statliga 
förvaltningsmyndigheten och den kommersiella 
förvaltningsorganisationen 

Studiens resultat framvisade inga större skillnader mellan den statliga 

förvaltningsmyndigheten och den kommersiella förvaltningsorganisationen i 

tolkningen, förståelsen och kunskapen om begreppen ”digital”, ”kompetens” 

och uttrycket ”digital kompetens”. Däremot visade resultatet inflytandet av en 

organisatorisk hierarki har en inverkan på vilka roller det finns, vilka 

förutsättningar det finns och vilka förhållningssätt det finns inom 

organisationerna. 

Mål 

Gemensamt för de mål som är tolkade utifrån den statliga 

förvaltningsmyndigheten och den kommersiella organisationen är baserat på 

det organisatoriska tankesättet kring hur utveckling uppnås. Utveckling 

betraktas utifrån tre perspektiv; organisatorisk utveckling, grupputveckling 

och individuell utveckling.  

   Organisationer tenderar att betrakta individer i kollektiva gemenskaper och 

uppmanar i första hand individer i kollektiva sammanhang att bidra med 

kunskaper, färdigheter, förmågor och attityder, vare sig de är nya eller 

befintliga, till organisationens utveckling (Lopez-Cabrales et al., 2011). På det 

viset föredrar ett sådant organisatoriskt beteende kompetensutveckling för ett 

kollektiv framför en individuell kompetensutveckling (Goncalo och Staw, 

2006).  

    Samtidigt förlitar sig organisationer på att de krav den organisatoriska 

utvecklingen ställer på medarbetare är tillräckligt tydliga anvisningar för vilket 

förhållningssätt individen bör ha gentemot organisationen (Lopez-Cabrales et 

al., 2011). Både Bradley (2007) och Casacuberta (2007) menar att individen 

förväntas kunna inta vilken position som helst, oavsett omfattning av 

arbetsuppgifter, samtidigt som individen förväntas vara kreativ för lite 

kompensation. I denna studie menade flera deltagare att vägen till framgång i 

en organisation är att bland annat visa professionalitet och kvalité för att 

uppfylla det som är önskvärt, eller mer än önskvärt, i organisationen. Bidrar 

individen till det som är önskvärt, eller mer än önskvärt, för den 

organisatoriska utvecklingen förstärker det individens roll i organisationen, 

individens möjlighet till organisatoriska förmåner och den personliga 

utvecklingen (Lopez-Cabrales et al., 2011; Prabhakat et al., 2005). Målet är 
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därför utveckling som reflekterar ett hierarkiskt system. Nedan visar 

illustrationen relationen mellan organisation, grupp och individ. 

 
FIGUR 1. Relationen mellan organisation, grupp och individ 

 

 
 

Ansvar 

Gemensamt för de ansvaren som är tolkade utifrån den statliga 

förvaltningsmyndigheten och den kommersiella förvaltningsorganisationen 

berör de organisatoriska förpliktelser individer har bundit sig till. Dessa 

förpliktelser handlar om vilka individuella tankesätt och vilka individuella 

beteenden som är önskvärda för att förstärka organisatorisk utveckling. Ett 

önskvärt tankesätt är en process med en startpunkt och en slutpunkt som 

involverar ett antal stadier. I första hand gäller det att vara medveten om 

organisationens struktur och kultur. Detta innebär att individen i första hand 

ska prioritera att utöka sina kunskaper om organisationen. Det gör individen 

om han eller hon är delaktig i de sociala och kulturella interaktionerna inom 

organisationen. Genom sociala och kulturella interaktioner inom 

organisationen formas önskemål om att erhålla ett kapital med ett visst värde 

(Lopez-Cabrales et al., 2011). Det som är önskvärt i en organisation uppmanar 

individen att inta ett ställningstagande som lojalt följer och uppfyller de. Antar 

individen detta förpliktar den sig till att uppfylla och följa organisationens 

struktur och kultur. Genom sociala och kulturella interaktionen skapas det 

tolkningar och förståelser av och om företeelser i organisationen. I sin tur 

skapas uppfattningar och upplevelser som formar individens beteende och är 

konsekventa för både individen och organisationen. Det innebär att individen 

själv skapar möjligheter för sin personliga utveckling eftersom han eller hon 

själv bestämmer vilka faktorer som ska vara betydelsefulla och vilka faktorer 

som ska vara mindre betydelsefulla i sin utveckling. Både Bradley (2007) och 

Casacuberta (2007) menar att individen bör hantera sin kompetensutveckling 

och individen själv har ansvaret att marknadsföra sig själv. I denna studie var 

det flera deltagare som bekräftade att ansvaret väljs och bestäms av individen 

själv och förutsätter individens enskilde framtid i organisationen. 
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Personliga villkor 

Gemensamt för de ansvaren som är tolkade utifrån den statliga 

förvaltningsmyndigheten och den kommersiella förvaltningsorganisationen 

innefattar delvist individuella personlighetsegenskaper och delvist individuellt 

förhållningssätt. De individuella personlighetsegenskaperna handlar om 

vilken mentalitet individen har för att forma sin karaktär, medan det 

individuella förhållningssättet handlar om hur individen tillämpar sin karaktär 

i form av beteende i praktiken. Detta motsvarar Säljö (2012) och Hanushek 

(2012) argument om att individens kognitiva aspekter och sociala relationer 

bestämmer riktning på utvecklingen; vare sig den är organisatorisk, 

grupprelaterad eller individuell. I denna studie beskrivs de individuella 

personlighetsegenskaperna och det individuella förhållningssättet vara på ett 

specifikt sätt som är önskvärda för organisationen. Uppfylls dessa bidrar det 

till den organisatoriska utvecklingen i önskvärd inriktning men också till den 

individuella utvecklingen. 

 

Helhetsförståelse 

Gemensamt för de mål, ansvar och de personliga villkoren som är förstådda 

utifrån den statliga förvaltningsmyndigheten och den kommersiella 

förvaltningsorganisationen har hierarkiska nivåer som befinner sig i ett 

kollektiv av interaktion och påverkan. Hierarkin utgår i första hand från 

individen, därefter gruppen, sedan organisationen och slutligen samhället. 

Inom dessa hierarkiska områden finns det en förståelse på vilken kultur som 

råder och vilka kriterier som behöver förstärkas på strukturell nivå. Det 

innebär att utgångspunkten är kulturell och beroende av den mänskliga 

faktorns naturliga tankesätt, medan de kriterier som behöver förstärkas på 

strukturell nivå är beroende av den mänskliga faktorns systematiska tankesätt. 

I båda fall är den mänskliga faktorn grundläggande och förutsätter företeelser 

och utvecklingsmöjligheter för individen, gruppen, organisationen och 

samhället. Det är alltså människan som är den centrala styrningen för de 

konsekvenser som företeer.  

Slutsats 

   Digital kompetens uppmanar individualism framför 

kollektivism. 

I denna studie besvarade sammanlagt 24 deltagare på vilken mening digital 

kompetens har. Det har framvisats att omgivningens roll har ett inflytande på 

individen samtidigt som individen har ett inflytande på omgivningen. 

Relationen mellan dessa framvisar att målet är utveckling där individen främst 

ansvarar för den organisatoriska utvecklingen, grupputveckling och sin 

individuella utveckling. För att uppfylla målet krävs det specifika personliga 

villkor. Dessa motsvarar personliga egenskaper och beteenden som formar 

förutsättningarna till att uppfylla målsättningarna.  
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   I samband med den digitala utvecklingen utvecklas digitala verktyg till att 

vara individuellt anpassade (Adomavicius & Tuzhilin, 2005). Det innebär att 

lärandeprocesserna att utföras genom en relation som består av individen som 

enskild och digitala verktyg (Säljö, 2012). Samtidigt skapar individens 

kognitiva och sociala delaktighet i den digitala världen meningsfullhet 

(Bawden, 2008; Buckingham, 2008; Hanushek, 2012; Säljö, 2012). 

Kombinationen förstärker utveckling individens personliga utveckling och 

beteende. 

   Resultatet bekräftar att organisationer ställer krav på individer att uppfylla 

organisatoriska mål. Samtidigt visade resultatet också att organisatorisk 

utveckling och grupputveckling endast blir möjlig med individens kunskaper, 

färdigheter, förmågor och attityder. I situationer då den befinner sig i en 

digitaliserad, organisatorisk miljö, uppmanas individen att vara hängiven mot 

sig själv och prioritera sina personliga mål framför kollektiva mål. Orsaken är 

att den digitala kompetens beter sig som en personlig säkerhet för att överleva 

i organisationer, sociala förhållanden och samhällen. På det viset uppmanas 

individualism framför kollektivism. Ju mer digital kompetens individen erhåller, 

desto bättre förutsättningar skapas det för individens överlevnad, tillvaro och 

livskvalité. 

Framtida studier 
Denna studie jämförde vilken mening digital kompetens har mellan en statlig 

förvaltningsmyndighet och en kommersiell förvaltningsorganisation. 

Förslagsvis rekommenderas det till fortsatt forskning att genomföra en 

motsvarande studie som lyfter fram de skillnader som finns i deltagarnas svar.     

    Dessutom skulle man kunna undersöka vad digital kompetens innebär inom 

flera tvärvetenskapliga områden, eller utifrån andra perspektiv. Även i detta 

fall skulle man kunna lyfta fram de skillnader som finns i deltagarnas svar. 

Resultatet skulle bidra till ny kunskap och eventuella åtgärder som förstärker 

utvecklingen för pedagogik som vetenskap och för pedagogik som 

verksamhet. 
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BILAGA 1: Intervjufrågor  
 

Frågor relaterade till begreppet ”digital” 

 

1. Vad innebär begreppet teknologi/IT? 

2. Vad innebär begreppet media? 

3. Vad innebär begreppet kommunikation? 

4. Vad innebär begreppet information? 

5. Vad innebär begreppet social? 

 

Alternativa följdfrågor 

 

 Hur uppnår man (begrepp)? 

 Hur viktigt är (begrepp)? 

 Vad är bra (begrepp)? 

 Vad är dålig (begrepp)? 

 

Frågor relaterade till begreppet ”kompetens” 

 

6. Vad innebär begreppet kunskap? 

7. Vad innebär begreppet färdighet? 

8. Vad innebär begreppet förmåga? 

9. Vad innebär begreppet attityd? 

 

Alternativa följdfrågor 

 

 Hur uppnår man (begrepp)? 

 Hur viktigt är (begrepp)? 

 Vad är bra (begrepp)? 

 Vad är dålig (begrepp)? 

 

Frågor relaterade till uttrycket ”digital kompetens” 

 

10. Vad innebär begreppet digital kompetens? 

11. Hur viktigt är digital kompetens? 

12. Hur uppnår man digital kompetens? 

 

Alternativa följdfrågor 

 

 Hur uppnår man digital kompetens? 

 Hur viktigt är digital kompetens? 

 Vad är bra digital kompetens? 

 Vad är dålig digital kompetens? 


